
 
 

 
   KALLELSE 1 (3)  

 2021-09-30  

 

Socialnämndens sammanträde  

Tid: Torsdag den 7 oktober 2021, kl 08:30 

Plats: Tilassalen våning 3 i kommunhuset. För deltagande på distans se separat länk.  

Ordförande: Kerstin Eskhult (C) 

Sekreterare: Stella Vallgårda 

 

Förhinder: Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till 
stella.vallgarda@knivsta.se 

 

Föredragningslista 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

Beslutsärenden 
sekretess 

  

4.  Nedläggning av faderskapsutredning 1 kap. § 
3 föräldrabalken 

 

5. 
 
Boendestöd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 
(SoL) 

 

6. Boende enligt 9 kap. § 8 Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 
fastställande av personkrets enligt 1 § LSS 

 

7. Bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 
(SoL) 

 

Informationsärenden   

9. Verksamhetsinformation från enheten för stöd 
och service 

- Åsa Crafoord   

 

mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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10. Aktuellt från förvaltningen 

- Nuläge coronapandemin socialnämndens verksamheter.

- Nuläge implementering trygghetsfrämjande uppsökande

uppdraget.

- Nuläge planering inför tillitsreformen inom hemtjänsten.

- Lex Maria gällande risk för vårdskada har anmälts till IVO.

- Fokusgrupp rörande digitalisering.

Beslutsärenden 

11. Hälso- och sjukvårdsavvikelser halvår 2021 

- Tjänsteutlåtande 2021-09-13

- Rapport Hälso- och sjukvårdsavvikelser
halvår 2021

SN-2021/226 

12. Motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och 
Anna Koskela Lundén (L) – Inför valfrihet i 
äldreomsorgen 

- Tjänsteutlåtande 2021-09-07

- Förslag till yttrande: Yttrande från 
socialnämnden gällande -Motion 2021:03 
från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela 
Lundén (L) Inför valfrihet i äldreomsorgen 
(KS-2021/460)

- Motion – Inför valfrihet i äldreomsorgen 

SN-2021/174 

13. Redovisning av ej verkställda gynnade beslut 
kvartal två 2021 

- Tjänsteutlåtande 2021-09-15

- Redovisning av ej verkställda gynnande
beslut kvartal två 2021

SN-2021/221 
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14. Kvalitetsredovisning av avvikelser, lex Sarah 
samt synpunkter och klagomål – Delår 2021 
 

- Tjänsteutlåtande 2021-09-15  

- Kvalitetsredovisning av avvikelser lex 
Sarah samt synpunkter och klagomål 
Delår januari – juni 2021 

 

SN-2021/228 

15.  Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut för 
Socialnämnden 
 

- Tjänsteutlåtande 2021-09-30 

- Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
för socialnämnden 2021  

- Bilaga 1 Uppföljningsmallen 2021 lathund 

- Anpassad ekonomisk uppföljning delår 
2021 

- Anpassad ekonomisk uppföljning prognos 
helår 2021 

 

SN-2021/5 

16. Anmälan av delegationsbeslut 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 
2021-08-26 – 2021-09-30 

- Protokoll från socialnämndens 
individutskott 2021-09-23. 

- Delegationslista ur Viva, individ- och 
familjeomsorgen 2021-08-01–2021-09-30 

  

17. Övriga anmälningsärenden   
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Handläggare 
Susanne Ahlman 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-13 

Diarienummer 
SN-2021/226 

   

 

Socialnämnden 

Hälso- och sjukvårdsavvikelser halvår 2021 

 
Förslag till beslut 
1. Att godkänna redovisningen av hälso- och sjukvårdsavvikelser för januari-juni 2021 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom läkemedelshanteringen minskade uteblivna doser med hjälp av övergång från manuell 
signering på papper till digitalt signeringsverktyg. En tydlig utvärdering kan göras vid 
årsskiftet. 
 
Registrering av fallavvikelser ökade markant inom Estrids gård. Analysen anger att det beror 
på att fler brukare nu vistats på boendet jämfört med föregående år, att fler är rörligare samt 
att nya avvikelsesystemet medger bättre användarvänlighet gällande registreringen. Fyra 
brukare ådrog sig höftfraktur men kunde mobiliseras och brukarna återfick gångförmågan. 
 
En avvikelse gällande lugnande läkemedel och fallhändelse ledde till utredning om anmälan 
enligt Lex Maria 
 
Fortsatta utvecklingsområden är desamma enligt patientsäkerhetsberättelsens mål och 
strategier.  
 
 
Bakgrund 
Patientsäkerhetsarbetet ska årligen, enligt föreskrift om ledningssystem SOSFS 2011:9, 
dokumenteras i en patientsäkerhetsberättelse och göras tillgänglig senast 1 mars.  
 
För att nämnden som vårdgivare ska kunna följa avvikelsehanteringen och dess 
systematiska förbättringsarbete med ytterligare kontinuitet redovisas statistik, analys och 
förbättringsarbete även halvårsvis. Lex Maria redovisas i separat nämndärende och i 
patientsäkerhetberättelse. 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltning av digitalt system för delegering och signering av hälso- och 
sjukvårdsordinationer uppgår enligt avtal till en årskostnad av 192 tkr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Inga konsekvenser. 
  
Övriga underlag för beslut 
Rapport Hälso- och sjukvårdsavvikelser halvår 2021 
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Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
MAS 
MAR 
Enhetschefer inom Hemvård 
Enhetschef Estrids gård 
Områdeschef utförare 
Kvalitetschef 
 

 
 
Catrin Josephson 
Socialchef 
Verksamhetschef enligt HSL 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

. 

Inga 17-åringar (kommunens hälso- och sjukvårdsansvar gäller för personer 17 år och uppåt) 
berörs av förslag till beslut. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 
 
 
 
 
Hälso- och sjukvårdsavvikelser 
halvår 2021 

Socialnämnden 
SN-2021/226  
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1 Inledning 

Bakgrund 

Enligt socialnämndens riktlinjer för hälso- och sjukvård ska avvikelsehanteringen redovisas 

för delår och för helår, det senare i patientsäkerhetsberättelsen. 

Omfattning 

Denna redovisning omfattar hälso- och sjukvårdsavvikelser där socialnämnden har 

vårdgivaransvar, vilken innefattar  

Hemtjänst enligt LOV - Attendo och Svensk kvalitetsvård 

Särskilt boende för äldre - Estrids gård 

Hemvård 

LSS boende – S:t Maria 

Stöd och service - personlig assistans och daglig verksamhet. 
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2 Resultat 

2.1 Basal hygien 

Observationsmätningar ska genomföras i alla relevanta verksamheter varje månad. Där 

observationsmätning inte kan genomföras ska självskattning utföras i samma omfattning som 

alternativ. Målsättning för följsamhet är 100 % i överenskommelse mellan Vårdhygien, 

smittskydd och länets kommuner. 

Registrering av avvikelse gällande bristande följsamhet till hygienrutiner har underlättats för 

verksamheterna i det nya verksamhetssystemet. De avvikelser som registrerats under perioden 

handlar om bristande rengöring av material för tracheostomi. Några avvikelser gällande 

bristande följsamhet till rutiner handhygien och arbetsklädsel gjordes inte.  

 

 

Diagram 1 Utförda observationsmätningar följsamhet BHK i procent jan-juni 2021 

Estrids gård 

 

Diagram 2 Utförda observationsmätningar följsamhet BHK i procent jan-juni 2021 hemtjänst 

egen regi 
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Diagram 3. Utförda observationsmätningar följsamhet BHK i procent jan-juni 2021 

S:t Maria gruppbostad 

 

Diagram 4. Utförda självskattningar följsamhet BHK i procent jan-juni 2021 hemtjänst 

Attendo 

2.2 Läkemedel 

Läkemedelsavvikelser registrerades i samma omfattning som föregående halvår. 

Bristande iordningställande av läkemedel och hantering av signeringslistor hos sjuksköterskor 

minskade med 40%. Det är i hemvården dessa brister registreras i högre omfattning än på 

särskilt boende. 

En brukare på demensenheten fick sin maximala dygnsdos lugnande i tät följd och 

dygnsdosen överskreds. Brukaren föll under natten vilket riskerade bli en vårdskada. En Lex 

Maria påbörjade utredas. 
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2.3 Fall 

 

Diagram 6. Antal fall jan-juni 2021 

 

 Diagram 7. Antal fall jan-juni 2020 

Diagrammen visar en ökning av fall (55%) på Estrids gård jämfört med föregående halvår. 

Fyra personer bröt höften varav en även fick fraktur i axeln. Alla brukare mobiliserades 

tillbaka till gångförmåga varav två personer går med rollator sedan fallet. 

Hemvården  visar en närmast oförändrad mängd registrering av fall jämfört med föregående 

halvår. 

Personlig assistans rapporterade en fallincident. 

2.4 Trycksår 

Ingen avvikelse registrerades under perioden. 
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2.5 Medicinteknisk produkt 

Två avvikelser registrerades under perioden där ingen av dem innebar någon konsekvens för 

brukare. Ingen av händelserna behövde vidarerapporteras till Läkemedelsverket. 

2.6 Journalföring 

Ett par avvikelser registrerades som gällde utebliven dokumentation. 

2.7 Utförande av hälso- och sjukvårdsåtgärd/ordination 

Elva avvikelser registrerades av rehab gällande att ordinerad rehab inte utfördes. Exempel är 

träningsprogram och kontrakturprofylax (förebyggande av begränsande rörlighet i muskler, 

leder och mjukdelar). 

Ett par avvikelser gällde felaktig sittställning vid administration av sondmat, vilket medför 

risk för aspiration (vätska hamnar i luftvägarna). 

Bristande vårdhygien registrerades vid två tillfällen gällande vård vid tracheostomi (öppning i 

halsen för att skapa fri luftväg) då rengöring av medicinteknisk produkt inte utförts. 

2.8 Rapportering och kommunikation 

Estrids gård rapporterade tre avvikelser om bristande rapportering och kommunikation varav 

ett av fallen gällde information om smärtlindring vid palliativ vård. Bristen uppdagades 

snabbt och korrigerades till nästkommande dag. 
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3 Systematiskt förbättringsarbete 

3.1 Beslutade åtgärder i verksamheten 

Hemvård och särskilt boende fortsätter att planera utvecklingen av teamarbetet kring fall. 

Viktigt att alla professioner arbetar teambaserat och arbetar mot samma mål. 

Specifika åtgärder i hemvården har varit koncentrerade på översyn av boendemiljöer, 

upprättande av hälsoplaner med fallförebyggande åtgärder samt hjälpmedelsöversyner. 

På Estrids gård planeras kompetensutveckling ytterligare kring läkemedelshanteringen samt 

personcentrerad vård på demensenhet. 

Utförliga hälsoplaner med mycket exakta instruktioner till delegerad personal, utvecklades 

ytterligare av ansvarig sjuksköterska på Estrids gård, efter upptäckten av fel sittställningar vid 

sondmatning. 

Chefer jobbar med att med att göra medarbetare medvetna om att rehab ordinationer är lika 

viktiga att utföra och signera som andra uppgifter utfärdade av sjuksköterskor. Ex delegerat 

ansvar för läkemedelsadministration. 

3.2 Analys 

Avvikelsehanteringen  

En reaktion från verksamheterna är att personal upplever att det är lättare att registrera 

avvikelser i det nya verksamhetssystemet. Detta kan göra att fler avvikelser registreras. Vid 

jämförelse av fallregistreringar inom hemvården ligger nivån dock på densamma. Den ökade 

registreringen på Estrids gård, se ”Fall” nedan. 

Patientsäkerhetsberättelsens mål för avvikelsehanteringen är att uteblivna läkemedelsdoser 

utgör som högst 10% av all avvikelsehantering inom hälso- och sjukvårdsområdet. En 

minskning av andelen uteblivna doser inom just läkemedelsavvikelserna har uppnåtts med 

15% hittills. En större analys om resultatet av digitalt system för signering för ändamålet görs 

vid årsskiftet och redovisas i patientsäkerhetsberättelse för 2021. Det finns fler positiva 

patientsäkerhetsfaktorer med systemet som också kan redovisas. 

Basal hygien 

Trenden för följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler går uppåt. Det är dock en bit 

kvar till det höga men nödvändiga målet 100%. Strategin om att betrakta brister i följsamhet 

till hygienrutiner som avvikelser har inte lyckats då ingen avvikelse är registrerad trots 

resultaten av egenkontrollerna. 
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 Diagram 5. Förbättrad följsamhet BHK Knivsta egen regi, LOV och S:t Maria 2020-2021 

Fall 

Den kraftigt ökande registreringen av fall inom Estrids gård beror på tre faktorer: 

 Fler brukare finns nu på platserna jämfört med under den mer intensiva pandemi 

perioden samt att de är rörligare 

 Fler brukare på demensenheten som faller 

 Fler registrerade fall p g a den mer användarvänliga registreringen av avvikelser 

Ett ökat fallpreventivt arbete inom teamen har inte skett i någon större utsträckning ännu. 

Läkemedelshantering 

Få avvikelser av allvarlig karaktär inträffar. En avvikelse föranledde en till Lex Maria 

utredning, se "Vårdskada". 

Den stora effekten på hanteringen förväntas ske med hjälp av det digitala signeringsverktyget. 

En försiktig prognos är att målet kan vara möjligt att uppnå runt årsskiftet. 

Gällande sjuksköterskors iordningställande av läkemedel och hantering av signeringslistor 

minskar antalet avvikelser totalt och en prognos för hemvården, där bristerna är mer 

omfattande än Estrids gård, är att helårsredovisningen kan komma att visa en förbättring upp 

mot 58%. 

Utförande av hälso- och sjukvårdsåtgärd/ordination 

Vid analys av avvikelser gällande att ordinationer från rehab personal inte utförs förklarar 

verksamheterna att vissa av ordinationerna utförts men inte signerats. Andra avvikelser 

handlar om att exempelvis att träningsprogram inte är tidsatta på samma sätt som 

läkemedelsadministration och om träningen skjuts upp till senare tidpunkt på dagen missas 

det att rapporteras.  

Ett observandum är risken för aspiration i samband med sondmatning, vilket kräver att 

åtgärden måste utföras med helt rätt sittställning vid varje tillfälle.   

Vårdskada 

Risk för vårdskada bedömdes i samband med lugnande läkemedel i tät följd mot oro och 

fallhändelse samt att dygnsdosen överskreds. 
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3.3 Utvecklingsområden 

Utifrån analysen samt beslutade åtgärder i verksamheten framgår att utvecklingsarbetet 

behöver fortsätta att handla om de mål och strategier som finns angivna inom 

patientsäkerhetsberättelsen gällande avvikelser. Strategi för digital signering är dock 

genomförd. 
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig socionom 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-07 

Diarienummer 
SN-2021/174 

   

 

Socialnämnden 

Motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) 
- Inför valfrihet i äldreomsorgen  

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motion 2021:03 om att införa valfrihet inom äldreomsorgen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) -Inför valfrihet i 
äldreomsorgen (KS-2021/460) anmäldes på fullmäktige 9 juni. Liberalerna yrkar:  
• Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörd nämnd införa valfrihet i 
äldreomsorgen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Motionen lämnas till socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden bedömer att skatteintäkterna nyttjas bäst genom att satsa på kvalitet och 
individuell anpassning av verksamheterna.  
Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avslår motionen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Riskerna för negativa ekonomiska konsekvenser vid införande av LOV inom särskilt boende 
bedöms i nuläget överväga de positiva konsekvenserna. Socialnämnden har därför inte för 
avsikt att införa LOV inom särskilt boende i Knivsta kommun. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 

Förslag till Yttrande: Yttrande från socialnämnden gällande motion 2021:3 ”Inför valfrihet i 
äldreomsorgen” (KS-2021/460) 

Motionen 2021:3 ”Inför valfrihet i äldreomsorgen” (KS-2021/460) 

 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
 
 
Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslut gäller ett yttrande på motion om införande av valfrihet inom äldreomsorgen.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Socialnämnden Datum                             Förslag till YTTRANDE 

Handläggare 2021-09-07 Diarienummer 

Ulrika Brugård  SN-2021/174 

    

 

Yttrande från socialnämnden gällande - Motion 2021:03 från 

Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) -  

Inför valfrihet i äldreomsorgen (KS-2021/460) 

Bakgrund 

Motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) - Inför valfrihet i 

äldreomsorgen (KS-2021/460) anmäldes på fullmäktige 9 juni.  

Liberalerna yrkar:  

• Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörd nämnd införa valfrihet i 

äldreomsorgen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Motionen lämnas till socialnämnden för yttrande.  

Ärendet: Valfrihet inom äldreomsorgen  

Särskilt boende i Knivsta 
De två särskilda boenden som kommunen har fyller i dagsläget större delen av nuvarande 

behov. Det ena, Estrids gård, drivs i egen regi, medan det andra, Vilhelms gård, drivs av 

extern verksamhet med avtal utifrån LOU. Båda verksamheterna har platser för omvårdnad 

och demens.  

 

Socialnämnden har de senaste åren köpt mellan 7 och 15 boendeplatser årligen på externa 

särskilt boenden utanför kommunen, ofta därför att avdelningarna för demens är fullbelagda 

på Estrids och Vilhelms gård. En omfördelning mellan omvårdnad och demens har genom-

förts genom åren och ny översyn är på gång.  

 

Utöver Estrids gård och Vilhelms gård finns två nybyggda särskilda boenden i kommunen, 

men dessa är inte i drift. Kommunen har ramavtal för köp av enstaka platser med dessa, 

men det kan inte nyttjas då verksamheterna inte är i drift. 

 

Befolkningsprognosen pekar på ökade volymer inom äldreomsorgen i Knivsta och nämnden 

räknar med en behovsökning om cirka fem platser varje år inom särskilt boende. Social-

nämnden har därför beslutat om en förstudie för att öka antalet platser i de två befintliga 

verksamheterna, vilket skulle kunna ge en utökning med 14 platser. I den kommande 

lokalförsörjningsplanen beaktas hur behovet av utökning av platser på särskilt boende 

beräknas se ut långsiktigt. 

Valfrihet inom äldreomsorgen i Knivsta kommun 

Möjligheten att välja boende, genom att införa LOV, ökar inte med mindre än att antalet 

platser samtidigt utökas. Även vid LOV styrs valet av om det finns platser tillgängliga på 

aktuellt önskat särskilt boende.  
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Socialnämnden följer på olika sätt upp att verksamheterna, oavsett regi, håller en god kvalitet 

och är individuellt anpassade.  

Ekonomisk konsekvensanalys  

För att kunna säkerställa en god äldreomsorg även på lång sikt i kommunen är det viktigt att 

bedriva verksamheten med god standard för den enskilde. Det är likaledes viktigt att skatte-

betalarna får ut mesta möjliga service för varje skattekrona. Socialnämndens inhyrda lokaler 

för särskilt boende ska därför nyttjas på bästa tänkbara sätt, för att nämndens kostnad per 

brukare ska bli rimlig ur alla synvinklar.  

 

Vid införande av LOV gäller att alla verksamheter som vill bedriva LOV inom kommunens 

gränser ska få samma förutsättningar. Kommunen kan inte styra att antalet boendeplatser är 

”lagom” utan det ska marknaden/ efterfrågan styra. Det innebär ett större risktagande för 

invånarna/skattebetalarna. 

 

För att fördelen med valfrihet faktiskt ska finnas i praktiken krävs att det alltid finns tomma 

platser hos flertalet av leverantörerna. Överkapaciteten bör ersättas av kommunen så att 

priset på en bebodd plats kompenserar utföraren för tomma platser.  

 

Om kommunen väljer en LOV-modell som inte tar höjd för tomma platser, är risken att en 

situation skapas där samtliga utförare (även egenregi) får dålig lönsamhet och att privata 

leverantörer väljer att inte etablera sig.  

 

Ett LOV-system kan innebära risk för överetablering, vilket också kan innebära en utökning 

av inflyttande brukare från andra kommuner, där Knivsta får kostnadsansvar. Godkända 

leverantörer kan å andra sidan också välja att avsluta sina LOV-avtal. Kommunen står då för 

ansvaret att lösa boendebehovet för de personer som bor i LOV-boendet. Detta kan medföra 

stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. Om det skulle vara Vilhelms gård som väljer 

att stänga på grund av många tomma platser står kommunen dessutom fortsatt kvar med 

kostnaden för hyreskontraktet på fastigheten. 

 

I kommuner där det är stor brist på platser i särskilt boende och fastigheter där sådan verk-

samhet kan bedrivas kan det vara fördelaktigt att införa LOV, då det blir externa utförare som 

står för investeringskostnader för nya lokaler. Knivsta kommun befinner sig inte i ett sådant 

läge. 

 

Socialnämnden bedömer att negativa ekonomiska konsekvenser vid införande av LOV inom 

särskilt boende i nuläget överväger eventuella positiva inslag.  

Socialnämnden anser att skatteintäkterna nyttjas bäst genom att satsa på kvalitet och 

individuell anpassning av verksamheterna.  

Socialnämnden har inte för avsikt att införa LOV inom särskilt boende i Knivsta kommun, och 

föreslår att Kommunstyrelsen avslår motionen.   

 

Kerstin Eskhult 

Socialnämndens ordförande 
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Motion 

Inför valfrihet i äldreomsorgen  

 

Alla är olika, också när vi blir årsrika. 

Sveriges innevånare lever längre, är mer aktiva och friska. De är väl medvetna om sina rättigheter och att 

de har rätt att göra aktiva och medvetna val. När en person i Knivsta blir äldre eller har en 

funktionsnedsättning fråntas denne många av rättigheter i samma stund som denne hamnar i en situation 

där insatser behövs genom vård och omsorg. Då finns inte längre möjlighet att påverka. 

Den som väntar på en plats inom vård och omsorgsboende kan inte påverka var vi ska bo utan tvingas 

acceptera den lägenhet/boendeplats som tilldelas. Att lämna sitt hem och flytta till ett vård- och 

omsorgsboende är för många svårt och att då inte kunna välja eller påverka var man ska flytta skapar oro 

och stress. Personer med demens bör till exempel inte flytta flera gånger än nödvändigt. Det är därför av 

största vikt att det finns möjlighet för våra äldre i Knivsta att vara med och påverka var man ska bo och 

spendera sin sista tid i livet. 

Lagen om valfrihet, även omnämnd som LOV, infördes för cirka 12 år sedan och idag bor 75 % av svenska 

befolkningen i en kommun där LOV finns i någon form av kommunal verksamhet. Kommuner som infört 

LOV har själva blivit mer medvetna om sina kostnader mot innan införandet och har genom det blivit mer 

kostnadseffektiva vilket bara kan ses som positivt. Utredningar som gjorts visar även att brukare i hög grad 

uppskattar möjlighet att själv välja utförare av de tjänster som beviljats och socialstyrelsen uppföljning 

visar att LOV har haft störst utveckling inom äldreomsorgen där 9 av 10 gör ett aktivt val. 

I äldreomsorgen behandlas årsrika i hög grad som ett kollektiv. Samma lösningar erbjuds till alla, ofta med 

en förment klapp på huvudet. De som behöver stöd i sin vardag förutsätts varken kunna eller vilja välja 

själva. Men det är ju precis tvärtom. Respekten för den enskilda människan är särskilt viktig när hon är i en 

utsatt situation. Därför är det viktigt att värna och utveckla de valfrihetsreformer som genomfördes av 

alliansregeringen. Det är idag självklart att själv få bestämma vilket hemtjänstföretag man vill anlita, men 

lika viktigt är att också kunna välja vilket äldreboende man ska flytta till när det behövs. 

Samtidigt behöver den enskildes makt över innehållet i omsorgen öka. Det är den enskildes önskemål för 

dagen som ska styra, inte fyrkantiga regelböcker. Människors rätt att fortsätta bestämma över sina liv måste 

främjas oavsett om denne är i behov av hjälp eller inte för att klara av sin vardag. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

• Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörd nämnd införa valfrihet i 

äldreomsorgen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 

 

Liberalerna i Knivsta 2021 05 27 

Lotta Wiström Ledamot i KF samt ledamot i Socialnämnden 

Anna Koskela Lunden Ledamot i KF 
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Socialnämnden 

Redovisning av ej verkställda gynnade beslut kvartal två 2021 

 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen (SoL), samt gynnande beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), som under årets andra rapporteringsperiod inte verkställts inom 
tre månader från beslut eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader, i 
enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kapitlet 6 f-h §§ SoL samt 28 h 
§ LSS. 

2. Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige samt till kommun-
revisorer. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) ska socialnämnden kvartalsvis rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. 

Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen 

för dröjsmålet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Det skall 

också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor 

respektive män. 

 

Under andra kvartalet 2021 har totalt tretton beslut rapporterats. Sex beslut har pandemi-

relaterade orsaker till att de inte varit verkställda. Fem av tretton beslut gäller äldreomsorg, 

sex inom omsorg av individer med funktionsnedsättning, varav fem inom LSS. Två beslut 

gäller individ- och familjeomsorg. Besluten gäller åtta män och fem kvinnor. Av dessa är sju 

barn, som inte har fått sina insatser utförda under minst tre månader. Den tid som förflutit 

från gynnande beslut, alternativt avbrott i verkställighet är från tre månader upp till sjutton 

månader. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2021 



 § 85 Redovisning av ej verkställda gynnade beslut kvartal två 2021 - SN-2021/221-2 Redovisning av ej verkställda gynnade beslut kvartal två 2021 : Redovisning av ej verkställda gynnade beslut kvartal två 2021

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  

Socialchef  
Områdeschef myndighet  
Områdeschef utförare  
Enhetschefer inom Vård- och omsorgskontoret  
 
 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om rapportering av beslut som inte verkställts. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Socialt ansvarig socionom 

 
 
 
 
 
 
 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2021 

 

Bakgrund 

Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens 

revisorer1 om beviljat bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts tre månader efter beslut. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat 

av annan anledning. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten 

ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

 

Enligt SoL samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ska socialnämnden kvar-

talsvis lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige2 över hur många av nämndens gynnande beslut 

enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma 

rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. Enligt LSS § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om 

insatser enligt 9 § LSS. 

 

Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen för dröjs-

målet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska också framgå hur stor 

del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.  

 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2021 

Under andra kvartalet 2021 har totalt tretton ej verkställda gynnande beslut rapporterats. Sex beslut 

rapporteras för första gången, övriga återrapporteras. Nio har inte verkställts efter att beslut tagits och 

för fyra insatser har avbrott uppstått som pågått mer än tre månader. Under kvartalet har sex av de 

rapporterade besluten kunnat verkställas och två avslutats av annan orsak. Sex beslut har pandemi-

relaterade orsaker till att de inte varit verkställda.  

 

Fem av tretton beslut gäller äldreomsorg, sex inom omsorg av individer med funktionsnedsättning, varav 

fem inom LSS. Två beslut gäller individ och familjeomsorg. Besluten gäller åtta män och fem kvinnor. 

Av dessa är sju barn, som inte har fått sina insatser utförda under minst tre månader. Den tid som förflutit 

från gynnande beslut, alternativt avbrott i verkställighet är från tre månader upp till sjutton månader.  

 

                                                           
1 16 kap 6f § SoL, 28 f § LSS 
2 16 kap 6 h § SoL, 28 h § LSS 
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Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2021 
 

 

Beslut Typ Skäl 

Vidtagna 

åtgärder, i 

väntan på, 

övrigt Man Kvinna 

Datum 

för 

avbrott  Verkställt 

Avslutas 

av annat 

skäl 

Tid från 

beslut/ 

avbrott  

  SoL ÄO, dagv 

Dagv stängd 

pandemi 

Erbjudits 

insatser, tackat 

nej   X 200317     518 

200409 SoL ÄO, dagv 

Dagv stängd 

pandemi 

Erbjudits 

insatser, tackat 

nej X         495 

200923 SoL ÄO vxlv 

Tackar nej, oro 

pandemi  Uppföljning X         328 

  SoL ÄO, htj 

Tackar nej, oro 

pandemi  Åter verkställt X   201003 210510   219 

  SoL ÄO, htj 

Tackar nej, oro 

pandemi  Åter verkställt   X 200701 210421   294 

201201 

SoL OF, 

ledsagning 

Vacklar i ja 

eller nej till 

insatsen. 

Slutligen avslut 

Kontakt med 

brukaren och 

inväntat besked.   X     210610 191 

210215 LSS 9:5 

Tog tid att nå 

brukaren 

 Nya 

kontaktförsök X     210616   121 

210401 LSS 9:5 Resursbrist 

 Söker 

uppdragstagare X         140 

201210 LSS 9:3 

Tackar nej till 

insats 

 Avslutas 

slutligen X       210609 181 

210504 LSS 9:3 Resursbrist 

 Söker 

uppdragstagare X     210809   97 

  LSS 9:6 

Paus pga 

pandemi, samt 

byte av 

uppdragstagare Uppföljning X   200412     495 

210308 SoL IFO ÖV 

Bristande 

kommunikation 

Fortsatta 

kontakter för 

uppstart   X   210818   163 

210308 SoL IFO ÖV 

Bristande 

kommunikation 

Fortsatta 

kontakter för 

uppstart   X   210818   163 

ÄO=äldreomsorg, OF=omsorger om personer med funktionsnedsättning, htj=hemtjänst, dagv=dagvård, avl=avlösning i 

hemmet, säbo=särskilt boende, vxv=växelvård, öv=öppenvård, bos=boendestöd, fb=familjebehandling, ass=assistent, 

kp=kontaktperson, kf=kontaktfamilj VST=verkställighet, Resursbrist för att matchande uppdragstagare ej funnits. 
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Rapporterade beslut under ett års tid 

Efter ett drygt år med pandemi utifrån Covid-19 konstateras att både beslut som inte kunnat verkställas 

inom rimlig tid och avbrott ökade markant till tredje kvartalsrapporteringen 2020, men har därefter 

minskat. Ännu återstår en del beslut som inte är i verkställighet på grund av pandemirelaterade orsaker. 

Vid rapportering för kvartal två 2021 finns pandemirelaterade orsaker för sex av tretton beslut. De sju 

övriga besluten har andra orsaker, såsom att matchande uppdragstagare saknats, att brukare är osäkra på 

om de vill ha insatsen, eller brister i kommunikation inom verksamheten. Antal beslut att rapportera 

minskar, men är fortfarande på en hög nivå. 

 

 

 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut de fyra senaste kvartalen 

Från mars 2020 ökade antalet beslut med avbrott eller som ej verkställdes på grund av den pågående 

pandemin, framförallt inom äldreomsorgen. Under året som gått har beslut avslutats utan att verkställas, 

nya insatser har beviljats, alternativt har den enskilde valt att inte ha vissa insatser under pandemin. 

Dagverksamheten för personer med demens stängdes i mars 2020 och är fortfarande stängd, men 

öppnade åter i september 2021.  

 

Även ett flertal beslut inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har haft avbrott eller inte 

verkställts då enskilda valt att vänta på grund av pandemin. Här finns även beslut som inte är i verk-

ställighet på grund av resursbrist. De beslut som rapporterats under perioden gällande individ och 

familjeomsorg har haft andra orsaker än pandemin. Antalet barn som inte har beslutade insatser verk-

ställda under minst tre månader är nu sju individer.   
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Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, fyra kvartal 
 

 Kvartal 2 2020 Kvartal 3 2020 Kvartal 4 2020 Kvartal 1 2021 

Gällde ej 

verkställt3  
10 7 6 9 

Gällde avbrott3 20 18 12 4 

Ännu ej 

verkställda 4 
4 3 3 3 

Fortfarande i 

avbrott4 
14 10 4 2 

Avslutad5 7 7 5 2 

Nu verkställt 5 5 6 6 

Totalt antal 

rapporter6 
30 25 18 13 

Män5 15 10 10 8 

Kvinnor5 12 11 8 5 

Barn 4 3 6 7 

Beslut SoL ÄO 21 16 9 5 

Beslut SoL OF 4 3 2 1 

Beslut LSS OF 4 3 5 5 

Beslut SoL IFO 1 3 2 2 

 

Tabell: Rapporterade beslut kvartal 3-4 2020 samt kvartal 1-2 20217 
 

 
 

 

                                                           
3 Rapporterades första gången in som ej verkställt beslut 
4 Vid rapportering aktuellt kvartal är beslutet fortfarande ej i verkställighet 
5 Insatsbeslutet avslutas av annat skäl utan att verkställas 
6 Samma individ kan ha flera beslut som rapporteras 
7 Vad som gäller för aktuellt beslut vid rapporteringen 
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Tabell: Verksamhetstyp för de rapporterade besluten  
 

 
 

Volymtrend för insatsbeslut  
Mellan 2019 och 2020 minskade insatsbesluten med 117 insatser, sju procent.8  

 

Lagrum 2019 2020 

SoL 4:1 IFO9 340 247 

SoL 4:1 ÄO, OF 1111 1080 

LSS 9 139 146 

Totalt SoL + LSS 1590 1473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys andra kvartalet 2021 

Under andra kvartalet 2021 har totalt tretton beslut rapporterats till IVO, av dessa var sju återrapporter 

och sex nya beslut har rapporterats att det ej varit i verkställighet under minst tre månader. Nio av 

besluten har inte verkställts inom tre månader från beslut, medan fyra av besluten har varit verkställda 

men därefter haft avbrott i mer än tre månader. Under kvartalet har sex av de rapporterade besluten 

kunnat verkställas och två avslutats av annan orsak. Sex beslut har pandemirelaterade orsaker till att de 

inte varit verkställda. Fem av besluten är fortfarande inte i verkställighet och ska återrapporteras till 

IVO. Tre av dessa är inom äldreomsorgen och två inom omsorgen om funktionsnedsatta inom LSS.  

 

Fem av tretton beslut gäller äldreomsorg, sex inom omsorg av individer med funktionsnedsättning, varav 

fem inom LSS. Två beslut gäller individ och familjeomsorg. Besluten gäller sju barn, som inte har fått 

sina insatser utförda under minst tre månader. Den tid som förflutit från gynnande beslut, alternativt 

avbrott i verkställighet är från tre månader upp till sjutton månader.  

                                                           
8 Samma individ kan ha flera insatsbeslut under året. 
9 Exklusive ekonomiskt bistånd 

0

5

10

15

20

25

Q3-20 Q4-20 Q1-21 Q2-21

Rapporterade beslut utifrån lagrum

SoL ÄO SoL OF LSS OF SoL IFO



 § 85 Redovisning av ej verkställda gynnade beslut kvartal två 2021 - SN-2021/221-2 Redovisning av ej verkställda gynnade beslut kvartal två 2021 : Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2021 (2)

 
 

  

Vård-och omsorgskontoret 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

6 

 

 

 

Under pågående pandemi har många verkställigheter av insatsbeslut påverkats, framförallt för att enskil-

da väljer att avvakta verkställighet under pandemin eller tillgodoser sina behov på annat vis. Dagverk-

samheten för personer med demens stängdes mars 2020 då bedömning gjordes att verksamheten inte 

kunde bedrivas smittosäkert under pandemin, men har öppnat igen i september 2021.  

 

Under andra kvartalet 2021 har sju barn inte fått alla sina behov tillgodosedda i och med att insatser de 

beviljats inte varit i verkställighet. Det är särskilt angeläget att tillgodose barns behov av insats. Skälen 

relaterar både till pandemi, rekryteringsbehov av uppdragstagare samt att övergång från beslutande 

instans till utförande inte har flutit på enligt rutin. Arbete pågår inom verksamheterna för snabbare verk-

ställighet, ökad följsamheten till samverkansrutiner och uppnå högre kvalitet. 

 

 

 

Ulrika Brugård 

Socialt ansvarig socionom 
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig socionom 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-15 

Diarienummer 
SN-2021/228 

   

 

Socialnämnden 

Kvalitetsredovisning av avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och 
klagomål – Delår januari – juni 2021 

 
Förslag till beslut 
1.  Socialnämnden godkänner kvalitetsredovisningen av sociala avvikelser, lex Sarah samt 

synpunkter och klagomål för delår 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år redovisas sammanställning av avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och 
klagomål i en kvalitetsredovisning till socialnämnden. Aktuellt ärende gäller perioden första 
januari till sista juni 2021.  
 
Analys av halvårsredovisningen visar att det finns behov av ett kontinuerligt arbete med 
implementering av rutiner och arbetsmetoder. Det finns anledning att fortsätta genomföra de 
åtgärder som årssammanställningen för 2020 visade på inom områdena som rör 
dokumentation, handläggning, rättssäkerhet, bilkörning i tjänsten, utebliven insats, samt 
omsorg och personlig omvårdnad.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbetet skapar i sig inte ekonomiska merkostnader för  
verksamheten. Avsaknad av det kan däremot medföra kostnader, då vård-, arbetsskador 
eller liknande kan uppstå om vi inte arbetar med kvalitetssäkring och förbättringsarbete. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Kvalitetsredovisning av avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål – Delår januari – 
juni 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef  
Kvalitets- och utvecklingschef  
Områdeschef utförare  
Områdeschef myndighet  
Enhetschefer inom VOK 
 
 
 
Catrin Josephson, 
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut 
 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om en kvalitetsredovisning över avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och 
klagomål för delår 2021. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Inledning 

Socialnämnden är skyldig att ha ett ledningssystem och arbeta systematiskt och 

fortlöpande för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten1. En viktig del i det 

arbetet är att arbeta med hantering av synpunkter och klagomål, avvikelser samt lex 

Sarah. Förutom att uppmärksamma, rapportera, dokumentera, utreda och genom-

föra kvalitetssäkrande åtgärder, ska händelserna sammanställas, analyseras och 

redovisas till socialnämnden.  

Aktuell redovisning gäller uppgifter inom Vård- och omsorgskontoret, VOK, första 

halvåret 2021, gällande synpunkter, klagomål, avvikelser samt lex Sarah2 inom de 

verksamhetsområden som utgår från socialtjänstlagen och lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade. Avvikelser gällande hälso- och sjukvård redovisas 

separat. Upphandlade verksamheters uppgifter redovisas i samband med verksam-

hetsuppföljningar. 

                                            
1 SOSFS 2011:9 
2 Avvikelser inom verksamhet styrd av socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS 
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Sammanfattning  

Hanteringen av synpunkter och klagomål, avvikelser samt lex Sarah är verktyg för 

att identifiera systemfel, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Hanteringen är 

ett led för att socialnämnden ska kunna ge en god, rättssäker samt ändamålsenlig 

vård och omsorg.  

Under hösten 2020 påbörjades en övergång till nytt verksamhetssystem inom Vård- 

och omsorgskontoret, vilket bland annat innebär att hanteringen av avvikelser har 

påverkats. Övergången kommer i förläningen vara kvalitetshöjande, men just under 

våren 2021 har det medfört att uppgifterna om antal avvikelser inte är helt och fullt 

tillförlitliga.  

Det finns anledning att fortsätta genomföra de åtgärder som årssammanställningen 

för 2020 visade på inom områdena som rör dokumentation, handläggning, rätts-

säkerhet, bilkörning i tjänsten, utebliven insats, samt omsorg och personlig omvård-

nad. Halvårsrapporten visar att det kan finnas behov av fortsatt förbättrings- och 

implementeringsarbete gällande det nya verksamhetssystemet.  

Resultat 

Synpunkter och klagomål 

Verksamheten har en skyldighet att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på 

verksamhetens kvalitet.3 Synpunkter och klagomål ska besvaras, vid behov utredas, 

sammanställas och analyseras för att kunna se mönster och trender som indikerar 

brister i verksamhetens kvalitet. Enhetschef ansvarar för att utreda, besvara och 

dokumentera. Kommungemensamt styrdokument: Riktlinjer för synpunkter och 

klagomål, KS-2021/98 antogs under våren 2021. VOK ska ta fram en rutin för hur 

vi inom kontoret ska arbeta med synpunkter och klagomål.  

Under perioden 1 januari till 30 juni 2021 har nio synpunkter och klagomål inkom-

mit och hanterats,  exklusive de som gäller hälso- och sjukvård. De handlar exem-

pelvis om klagomål på bilkörning, handläggning, omhändertagande, bemanning.   

Två av klagomålen har först lämnats till IVO som i sin tur lämnat vidare till social-

nämnden i Knivsta för hantering, då det rör socialnämndens verksamhet. Dessa gäl-

ler handläggning hos myndighet. 

                                            
3 SOSFS 2011:9, kap. 5 
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Avvikelser inom socialtjänst, SoL, LSS4 

Avvikelser är ett verktyg för att identifiera systemfel i verksamheten så att den kan 

utvecklas och kvalitetssäkras. Att rapportera avvikelser är ett stöd för verksam-

heterna att ge en god, rättssäker och ändamålsenlig vård och omsorg.  

Varje avvikelse kategoriseras i allvarlighetsgrad utifrån en skala mellan ett och fyra. 

Om händelsen kategoriseras till en mindre (1) eller måttlig (2) avvikelse så bedöms 

den vara av karaktären synpunkter, klagomål och kvalitetsbrister som hanteras på 

respektive enhet enligt rutin. Händelse som kategoriseras till betydande (3) eller 

katastrofal (4) bedöms vara missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande 

och avvikelsen ska därför skyndsamt rapporteras till socialt ansvarig socionom som 

bedömer om avvikelsen ska hanteras utifrån lex Sarah.  

Under hösten 2020 påbörjades en övergång till nytt verksamhetssystem inom Vård- 

och omsorgskontoret, vilket bland annat inneburit att hanteringen av avvikelser har 

påverkats. Avvikelserna ska nu rapporteras, utredas och följas upp i det nya verk-

samhetssystemet. Tidigare hanterades avvikelser i dåvarande verksamhetssystem,  

i digitala blanketter utanför verksamhetssystem samt i det digitala ledningssys-

temet. Övergången kommer i förläningen vara kvalitetshöjande, men under våren 

2021 har det medfört viss osäkerhet i hanteringen vilket gör att uppgifterna om antal 

avvikelser inte är helt tillförlitliga.  

47 avvikelser utifrån SoL och LSS har rapporterats. Majoriteten av avvikelserna har 

kategoriserats vara av mindre allvarlighetsgrad (kategori 1) och två av måttlig 

(kategori 2) allvarlighetsgrad. En avvikelse har rapporterats ha betydande allvarlig-

hetsgrad (kategori 3). Ingen avvikelse av katastrofal art (kategori 4) har rapporte-

rats. Avvikelsen i kategori tre har inte bedömts handla om händelse som ska utredas 

utifrån lex Sarah. 

Majoriteten av avvikelserna inom handläggningen handlar om fel som uppstått i 

samband med övergång till nytt verksamhetssystem. Åtgärder har genomförts för 

att korrigera orsakerna till att det blivit fel. Fem avvikelser handlar om brister i 

dokumentation. 

Avvikelser som gäller utebliven insats handlar exempelvis om att besök hos brukar-

en inte genomförts. Brister i följsamhet till rutin, plan eller metod handlar till stor 

del om att rutiner för larm, sänggrindar eller vändschema inte har följts på korrekt 

sätt.  

Respektive enhet har genomfört åtgärder i det enskilda fallet, men även för att säkra 

att upprepning inte ska ske.  

                                            
4 SoL, socialtjänstlagen, LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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Avvikelser i vårdkedjan mellan Region Uppsala och Vård- och 

omsorgskontoret gällande socialtjänst5 

Första halvåret 2021 har tre avvikelser utifrån socialtjänstfrågor hanterats som av-

vikelser i vårdkedjan med Region Uppsala. Av dessa är en upprättad inom Vuxen- 

enheten på grund av att primärvården inte gjort en anmälan enlig LVM6. Två har 

inkommit från Region Uppsala gällande missade återbesök i samband med place-

ring samt brist i samverkan i enskilt ärende.  

Lex Sarah 

Lex Sarah7 är de bestämmelser som reglerar vissa skyldigheter för anställda och 

verksamhetsutövare när det gäller missförhållanden och påtagliga risker för miss-

förhållanden i verksamheten. Lex Sarah är ingen egen lag utan bestämmelserna 

finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshin-

drade (LSS). Syftet med bestämmelserna är att den enskilde ska få insatser av god 

kvalitet och skyddas från missförhållanden.  

Under första halvåret 2021 har tre utredningar enligt lex Sarah genomförts där två 

ledde till anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då de bedömdes 

handla om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt 

missförhållande. IVO har fattat beslut att avsluta det ena ärendet utan att vidta 

ytterligare åtgärder, då socialnämnden fullgjort sin utrednings och anmälningsskyl-

dighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ SoL. För det andra ärendet pågår utredningen 

inom IVO. Berörda verksamheter har genomfört ett antal genomgripande åtgärder 

för att säkra kvaliteten och förhindra upprepning av det inträffade. 

En lex Sarah utredning har påbörjats under juni. Ett par avvikelser i kategori tre har 

bedömts inte handla om förhållanden som ska utredas utifrån lex Sarah. 

Tabell: Lex Sarah-ärenden första halvåret 2021 

 Brist Anmälan till IVO IVO beslut 

SN-2021/137 Sekretesshandlingar 

lämnades ut till inte 

behörig individ 

Ja IVO beslut avslut 

utan ytterligare 

åtgärder 

SN-2021/138 Suicidrisk Nej  

SN-2021/139 

 

Suicidrisk Ja Utredning pågår hos 

IVO  

                                            
5 Vård- och omsorgskontorets avvikelser i vårdkedjan rörande enbart hälso- och sjukvård 

rapporteras i patientsäkerhetsberättelsen. 
6 LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
7 14 kap. 2-7 §§ och 7 kap. 6§ SoL, 24b-24g §§ och 23g § LSS, samt i SOSFS 20011:5  
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Systematiskt förbättringsarbete 

Analys  

Syfte med hanteringen av avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål är 

att systematiskt och fortlöpande arbeta med att utveckla och kvalitetssäkra verk-

samheten.8 Under 2021 har nya eller reviderade riktlinjer, rutiner och verksamhets-

system införts som kommer att bidra till förbättringar, även om det just vid införan-

de och övergång till nytt system kan medföra vissa problem till exempel att få fram 

exakta uppgifter om antal avvikelser. Antalet avvikelserapporter har minskat vilket 

kan bero på en osäkerhet om hur avvikelser hanteras i det nya systemet.  

Genom avvikelsearbetet har uppmärksammade brister i det nya verksamhetssys-

temet kunnat åtgärdas. Sammanställningen visar att det finns behov av ett konti-

nuerligt arbete med implementering av rutiner och arbetsmetoder, så att de följs i 

allt högre utsträckning, då en märkbar andel handlar om att rutiner och arbetsmetod-

er frångåtts.  

Årssammanställningen för 2020 visade att det fanns anledning för Vård- och 

omsorgskontoret att genomföra åtgärder inom områden som rör dokumentation, 

handläggning, rättssäkerhet, bilkörning i tjänsten, utebliven insats, samt omsorg och 

personlig omvårdnad. Utifrån halvårssammanställningen bedöms det ha skett 

förbättringar inom dessa områden. Trots det finns behov att fortsätta arbeta med de 

utvecklingsområden som togs fram vid helårsrapporten för 2020, se tabell nedan.  

  

                                            
8 SOSFS 2011:9 
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Tabell: Utvecklingsområde 

Område Fortsatta insatser 

för att säkerställa 

Nya kontorsövergripande 

insatser 

Nya verksam-

hetsspecifika 

insatser 

God omsorg och 

personlig omvård-

nad inom utförar-

verksamheten 

Utveckla användning 

av TES i kombination 

med verksamhetssys-

tem och genomföran-

deplaner 

Genomförandeplaner, nya 

mallar och arbetssätt 

IBIC 

 

Att insatser blir av 

som planerat, inte 

uteblir helt eller 

delvis  

Fortsätta utveckla 

TES 

Utveckla arbete med 

genomförandeplaner 

 

Korrekt dokumen-

tation och hand-

läggning 

 Egenkontroll  

Internutbildning 

 

Rättssäkerhet  Egenkontroll samarbete KU och 

respektive Ec 

Se över stöddokument gällande 

sekretess.  

Internutbildning 

 

Avvikelsehantering Fortsatt stöd från KU 

till enheterna 

Uppföljning i kvalitetsmöte 

Utveckla rapportering i Stratsys 

och i VIVA 

Rutiner inom 

enheter 

Lex Sarah Fortsatt stöd från KU 

till enheterna 

Revidering av styr- och 

stöddokument för lex Sarah, 

samt implementering 

 

Synpunkts- och 

klagomålshantering 

 Rutin för synpunkts- och 

klagomålshantering, samt 

implementering 

 

Revidera rutin för 

bilkörning i tjänsten 

 Revidera rutin för bilkörning i 

tjänsten 
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Socialnämnden 

Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 2021 

 
Förslag till beslut 

 

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut.  
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för 

kännedom 

 
Sammanfattning av ärendet 

 
Socialnämnden har i uppdrag att genomföra ett delårsbokslut och ta fram en årsprognos 
samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 
2021. Per sista augusti är budgetavvikelsen för socialnämndens verksamheter ett överskott 
på 8,7 miljoner kronor och årsprognosen visar på ett överskott på 3 miljoner kronor. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per augusti månad. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För en fördjupad ekonomisk analys se bilagan till tjänsteutlåtande. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden 
Bilaga 1 Uppföljningsmall lathund 
Anpassad ekonomisk uppföljning delår 2021 
Anpassad ekonomisk uppföljning prognos helår 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Revisorerna 
 

 

Catrin Josephson, 

socialchef
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
3.  

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
4.  

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 

 

 

 

Verksamhetsberättelse- och 
delårsbokslut för 
Socialnämnden 

 

 

 

 

Antagen av Socialnämnden  
Delår 2021  
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Nämndens uppdrag 

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och 

sjukvård, insatser för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, riksfärdtjänst, 

flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar 

all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som 

kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 

Socialnämndens verksamheter förvaltas av Vård- och omsorgskontoret, antingen i egenregi eller i 

extern regi genom olika avtalsformer. Utöver gällande lagstiftning och regionala samt lokala 

styrdokument drivs och utvecklas socialnämndens verksamheter med Agenda 2030 som grund. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Coronapandemin 
Den pågående pandemin har fortsatt att prägla socialnämndens verksamheter på olika sätt. Under 

våren lades mycket kraft på vaccinplanering, förändringar i source control, besöksrutiner, ändrad 

smittspårning med mera. Samtidigt har det varit fortsatt hög nivå på digitala aktiviteter för att 

ersätta stängda verksamheter. Under hela år 2021 har verksamheterna i stort sett varit smittfria, 

med endast enstaka insjuknade personer (främst medarbetare). Vaccinationsviljan i 

verksamheterna har varit hög, vilket är viktigt för våra brukare i riskgrupper. Samtliga utförares 

verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor har inkluderats i ett arbete med att ta 

fram en övergripande handlingsplan för att kontinuerligt förebygga vårdrelaterade infektioner och 

smittspridning. Den täta lägesrapporteringen till Socialstyrelsen har fortgått, liksom 

statsbidragshantering för covidrelaterade kostnader från 2019. 

Träffpunkten Lyckträffens lokal har varit helt stängd i nästan 1,5 år och Öppna förskolan Fröhuset 

har under samma period haft antingen stängt eller främst bedrivit utomhusverksamhet. Mot slutet 

av augusti öppnade både verksamheterna till fysisk, men anpassad, verksamhet. Detta utifrån en 

helhetsbedömning av verksamhetens värde för Folkhälsan. På samma sätt öppnade samtidigt den 

biståndsbedömda dagverksamheten på Vilhelms gård. 

Verksamhetsutveckling 
Omställningsarbetet till effektiv och nära vård blir allt mer påtagligt och för att mer effektivt kunna 

arbeta med omställningsarbetet med ”Knivstafokus” har en statsbidragsfinansierad processledare 

anställts. 

En modell och rutin för arbete med icke biståndsbedömt anhörigstöd i Knivsta har tagits fram i 

samverkan med enheternas anhörigombud, för att säkra ett viktigt stöd till anhöriga oavsett 

målgrupp. 

Medarbetare har med hjälp av statsbidrag kompetensutvecklats inom psykisk hälsa och 

suicidprevention. I och med lagändring har socialnämnden från sommaren också ett lagstadgat 

ansvar för stöd till våldsutövare. 

Under våren startade projektet Arbetsmarknad Knivsta 2.0, för att samordna och korta vägarna 

mellan befintliga aktörer i kommunen (såsom näringslivsutvecklare, studie- och yrkesvägledare 

och arbetsmarknadssekreterare med flera) och nå större effekt i arbetsmarknadsåtgärderna. Hittills 

har projektet bland annat samordnat den statliga ”ungdomssatsningen” och tillsammans med 

arbetsmarknadsenheten samordnat kommunens tillskapande av extratjänster. Projektet har även 

påbörjat ett arbete med att skapa en portal på knivsta.se för kandidatmatchning mot arbetsgivare i 

kommunen. Vid sidan av detta arbete klarade kommunens olika kontor av att, trots pandemins 

begränsningar, erbjuda 108 st feriearbeten, bland annat med extra tillskjutna medel från 

Kommunstyrelsen. 

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) har tecknats mellan socialnämnden och Röda korset, där 

invånare kan vända sig till ett Öppet hus bemannat av Röda korset för stöd i t ex kontakter med 

myndigheter. Detta nyttjas främst av nyanlända. 

Som en av de första kommunerna i länet införde Knivsta under året digital signering av hälso- och 

sjukvårdsinsatser genom ett eget statsbidragsfinansierat projekt i syfte att minska brister i signering 

av läkemedel och rehabinsatser för såväl egenregi som privata utförare. Redan efter ett par 

månader noterades önskat resultat. 

Införandet av nytt verksamhetssystem Cambio Viva slutfördes strax innan sommaren efter stora 

arbetsinsatser från samtliga verksamheter. Efter införandet har nu Vård- och omsorgskontorets alla 

operativa enheter ett och samma system, vilket borgar för effektivare flöden i ärendena. Samtidigt 
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har biståndsenheten gått vidare i arbetsmodellen IBIC, vilket även ska implementeras i 

utförarledet, för att förstärka individanpassning och träffsäkerhet i bedömning och uppföljning 

I mars beslutade Socialnämnden att under 2022 införa ”tillitsreform i hemtjänsten”, vilket kommer 

att förskjuta mer av insatsens planering från biståndshandläggare till brukaren och utföraren. 

Socialnämnden beslutade även om en ny trygghetsfrämjande arbetsmodell där två behandlare från 

Enheten för råd och stöd på del av sina tjänster börjat att arbeta uppsökande gentemot ungdomar 

på skolor, fritidsgård samt nattvandra vissa helgkvällar. Allt för att nå ungdomarna tidigare innan 

behovet av samhällets stöd vuxit sig stora. 

I början av sommaren ingick även Socialnämnden ett avtal med Rikshem om en förstudie för 

eventuell förtätning av Estrids och Vilhelms gård framöver, i syfte att utreda möjlig 

kostnadseffektivisering och utökning av boendeplatser i Knivsta kommun. 

Alla enheter har gjort handlingsplaner för ”Heltid som norm" och står i olika faser i arbetet. 

Vård och omsorgskontoret har gått med i föreningen cykling utan ålder, där tre cyklar - som har 

plats för både en medarbetare som cyklar och en brukare som följer med - har köpts in. Detta har 

blivit en uppskattad aktivitet både på Estrids gård och Vilhelms gård och en del i ett habiliterande 

förhållningssätt och skapandet av en värdig äldreomsorg. 

Stegens mötesplats har som en sysselsättning för besökarna skapat en cykelverkstad, där det 

repareras cyklar från andra enheter. 

Volymförändringar 
Antalet kommuninvånare i behov av stöd har börjat öka och det ökade trycket har märkts särskilt 

för biståndsenheten avseende LSS och för vuxenhetenen avseende missbruk. För båda enheterna 

kom detta samtidigt som längre föräldraledigheter eller annan vakans hos personal, vilket inneburit 

en belastning för verksamheterna. Tack vare en ökad intern samverkan och utveckling av 

hemmaplanslösningar har det för missbruk ändå inte resulterat i många institutionsplaceringar utan 

istället en ökning av beviljade öppenvårdsinsatser hos Enheten för Råd och stöd. 

Antalet orosanmälningar för barn ligger på ett konstant inflöde. Eheten för barn och unga, som 

alltjämt präglas av en relativt hög personalomsättning, har haft en pressad situation. Under delar 

av året har enheten behövt viss konsultbemanning, som under sensommar och höst åter fasas ut. 

Inom ekonomiskt bistånd är volymerna så låga att de enstaka individer som fått egen försörjning 

genom årets arbetsmarknadsåtgärder direkt har synlig effekt på minskad andel med långvarigt 

försörjningsstöd, vilket är glädjande. 

Tegelparkens serviceboende utökade i början av året sitt boende med 4 platser och har nu en 

kapacitet för 12 brukare. 

Det är fortsatt mycket få nyanlända som anvisas till kommunen. Av Migrationsverkets årsplan på 

24 personer har hittills endast fem personer anlänt. 

Framtiden 

Socialnämndens verksamheter tar ständigt nya steg i förändringsresan och både stora och små 

förändringar väntar i den nära framtiden. Under hösten har innovationschefen bjudits in till turné 

till alla Vård- och omsorgskontorets chefer, som ett led i att höja verksamheternas innovationskraft 

och samtidigt kartlägga behov och idéläge ute i verksamheterna. 

Inom digitaliseringsresan kan nämnas att flera av nämndens verksamheter under hösten byter från 

Prator till Cosmic link för kommunikationen med Region Uppsala och framöver kommer samtliga 

verksamheter att involveras. Införandet av RPA inom ekonomiskt bistånd fick pausas under 

systembytet från Procapita till Viva men återupptas under hösten. Förändringen förväntas 

tidseffektivisera handläggningen. 

Inom omställningen till en effektiv och nära vård inväntas ett hemmonitoreringsprojekt som 
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Knivsta kommun vill vara med om att testa inom hemsjukvården - och det interna projektet 

”Träning på distans” fortsätter och närmar sig utvärdering samtidigt som andra 

statsbidragsfinansierade satsningar drar igång. Det kan också nämnas att Vård- och 

omsorgskontorets digitala, processbaserade kvalitetsledningssystem kommer att börja tas i bruk 

under hösten. 

Arbetet med att införa tillitsreform i hemtjänsten kommer att påverka flera olika enheter och 

funktioner inom verksamheterna det närmaste året, inklusive de privata utförarna inom kundvalet. 

Arbetet kommer också att inkludera framtagande av ny avgiftsmodell för brukarna. 

Medarbetarna inom Enheten för barn och unga kommer att kompetensutvecklas i "Signs of 

safety": att bedöma risk- och friskfaktorer hos barn och engagera familjens egna nätverk till att 

hitta fungerande lösningar. Vidare kommer samverkan med skola, öppenvård och region Uppsala 

att utvecklas kring de hemmasittande barnen. Det kvarstår också arbete med att bli stringentare i 

handläggning och att vara en genomgående rättssäker och trygg verksamhet. 

Inom biståndsenheten fortsätter den komplexa uppgiften av att allt mer kvalitetssäkra rätt insats 

på rätt nivå till rätt brukare som behöver innehålla allt ifrån kostnadseffektivitet till översyn av 

vårdkedja och behovsbedömning. 

Det behöver finnas beredskap för att ställa om vid ett eventuellt ökat flyktingmottagande, men 

analysen framåt är inte helt enkel att göra. Det är däremot klart att behovet av vidareutveckling på 

arbetsmarknadsåtgärder kommer att kvarstå. 

Inom omställningen till Effektiv och nära vård fortsätter projektdeltagande och i Knivsta satsas 

på att närvårdsstrateg och processledare besöker alla arbetsplatsträffar i nämndens verksamheter.  

Utmaningar framåt består bland annat i att rekrytera och behålla sjuksköterskor på Estrids gård 

samt fortsatt arbete för stabilitet inom barn och unga. Hemmaplanslösningarna för barn och unga 

har inte alltid fungerat och det finns fortsatt behov att vidareutveckla och förstärka det arbetet. 

Mängden av riktade statsbidrag har ökat under pandemin, liksom statliga direktiv och föreskrifter, 

så ökande resurser behöver läggas på hanteringen av statsbidragen. Samtidigt finns det risk för att 

de detaljerade direktiven hämmar innovationskraften i de nödvändiga förändringar vi, likt övriga 

socialtjänster i Sverige, behöver göra för att få ner kostnaden per invånare. 

Kommande lagstiftning såsom reviderad Socialtjänstlag, ny Äldreomsorgslag och förändringar 

inom LSS och bostadsförsörjning kommer inom ett par år att påverka socialnämnden och dess 

verksamheter, bland annat genom att ett mycket tydligare förebyggande arbete blir lagstyrt. 
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Socialnämndens måluppföljning 

Kommunfullmäktiges mål 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

  

Socialnämndens strategi för att nå de globala målen och en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt 

är att satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser för att nå invånarna innan behoven vuxit sig 

stora och kostsamma. Av samma anledning ges också stöd helst på hemmaplan där det egna 

nätverket och de igångsatta vårdkontakterna kan korta ner individens väg till hälsa och 

välbefinnande. Även det senaste årets satsning på arbetsmarknadsåtgärder främjar ett samhälle 

som är både inkluderande och som har ekonomisk tillväxt. 

Socialnämndens verksamheter visar på en positiv kostnadstrend men behöver fortsatt en ökande 

kostnadseffektivitet, liksom det i varje läge behöver väljas rätt omsorgsnivå för den enskilde, 

utifrån lagstiftningens krav och den enskildes behov. 

 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

  

Socialnämndens verksamheter håller till stora delar en hög kvalitet. Här kan nämnas flera IVO-

tillsyner varje år där kommunen lämnas utan kritik. Det finns dock även brister att fortsätta jobba 

med vilket t ex internkontroller kan visa. 

Det finns på flera områden fortsatt en relativt hög kostnadsnivå men i och med att de härrör till 

antingen kommuninvånares mående, uppbyggda biståndsnivåer eller avtalspriser i till hög grad 

köpt vård är det trögrörliga förändringsprocesser. Det är positiva trender inom samtliga områden 

och sedan ett par år tillbaka finns en mycket tydlig ekonomistyrningsmodell genom varje 

organisatorisk nivå. Socialnämnden prognostiserar ett budgetöverskott på helåret 2021. 

 

Indikator  
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
Delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom hemtjänst i 
egen regi ska inte understiga 70 %.  

 
 

55 % 67 % 64 % 64 % 70 % 

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte understiga 15.  
 
 

17 15   15 

Redovisning och analys av samtliga inkomna synpunkter 
och klagomål i socialnämndens verksamheter redovisas till 
socialnämnden 2 ggr/år  

 
 

  1 1 2 

Vid tillsyn av verksamhet samt anmälningar gällande Lex 
Maria och Lex Sarah    ska IVO ha godkänt nämndens 
åtgärder.  

 
 

  100% 100% 100% 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)  
 
 

26,68% 18,83%    
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Indikator  
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
Delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)  
 
 

49,03% 37,95%    

 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 

tillvara 

  

Samtliga verksamheter arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. I byggandet av en 

innovationskultur eftersträvas att varje medarbetares kompetens och idéer tas tillvara och i 

regelbundna arbetsplatsträffar finns lokal samverkan kring såväl arbetsmiljö som 

verksamhetsutveckling. Vid tid för delårsbokslutet finns inte ännu något resultat från 

medarbetarpulsen. 

Indikator  
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
Delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex  

 
 

80,83% 81,75%   81% 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex  

 
 

80,92% 81,33%   81% 

Sjukfrånvaro Vård- och omsorgskontoret  
 
 

    7,91 %    9,52%               8,36 %   

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)  
 
 

6,9% 8,1%   6% 

 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och 

åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

  

Socialnämnden har ingått ett idéburet offentligt partnerskap med Röda korset, avseende Öppet 

hus och samhällsvägledning där nyanlända är främsta målgruppen. 

Som en fortsättning på förra höstens medborgardialog, initierad från lokala samrådet HSVO, 

kommer en fokusgrupp att under hösten höras kring hur digitaliseringen inom hälso- och 

sjukvården och omsorgen kan göras på bästa sätt. 
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Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa 

 

Inom alla socialnämndens verksamheter arbetas med ett allt ökande fokus på tidiga och 

förebyggande insatser och ett främjande av goda levnadsvanor. Därtill deltar verksamheterna i 

omställningen till en effektiv och nära vård. 

 

Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation. 

  

Flera indikatorer för målet är ännu inte uppmätta. Att erbjuda kommuninvånaren individanpassat 

stöd utifrån sin unika situation - i ett föränderligt samhälle - är dock fokus för Socialnämnden 

och i de uppdrag som ges till verksamheterna. 

Indikator  
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
Delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)  
 
 

3,4%    3% 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)  

 
 

75% 77%   75% 

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel 
(%)  

 
 

5,28%    7% 

Gemensamma mål mellan verksamheter ska uppfyllas samt 
redovisas till socialnämnden i samband med årsbokslut.  

 
 

    100 % 

Varje skola har en utsedd socialsekreterare, för förenklad 
och trygg samverkan med tidig ingång.  

 
 

    100 % 

Öppenvården har innan årets slut genomfört minst ett 
utbildningstillfälle för frivilligstödjare samt ska under året 
utforma någon form av föräldrainformation tillsammans med 
skola eller kultur/fritid..  

 
 

    2 

 

Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren. 

 

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen blev i år uppskjuten och 

kommer inte att ske förrän i januari 2022. Indikatorerna kommer alltså inte att kunna mätas i år, 

men det finns inga indikationer på missnöje från brukarna. 

Indikator  
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
Delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, 
andel (%)  

 
 

89% 79%   90% 
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Indikator  
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
Delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%)  

 
 

80% 83%   80% 

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid 
hemma  

 
 

75 90,91   75 

 

 

Socialnämndens mål 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet och effektivitet. 

  

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Samtliga verksamheter arbetar med ständiga förbättringar avseende såväl kvalitet som 

kostnadseffektivitet. Av målets fyra valda indikatorer bedöms tre kunna nås. 

Indikator  
Utfall 
2019 

 
Utfall 
2020 

 

Utfall 
delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Progno
s 

Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom 
hemtjänst i egen regi ska inte understiga 70 %.  
 

 
 

55 %  
 

67 %  
 

64 % 64 % 70 %  

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte 
understiga 15.  
 

 
 

17  
 

15  
 

-  15  

Redovisning och analys av samtliga inkomna 
synpunkter och klagomål i socialnämndens 
verksamheter redovisas till socialnämnden 2 
ggr/år  
 

 
 

  
 

  
 

1 1 2  

Vid tillsyn av verksamhet samt anmälningar 
gällande Lex Maria och Lex Sarah    ska IVO ha 
godkänt nämndens åtgärder.  
 

 
 

  
 

  
 

100% 100% 100%  

Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom hemtjänst i egen regi ska inte understiga 

70 %. 

Produktiviteten har under året hittills pendlat mellan 60-72%, vilket get ett snitt på 64% som ligger 

under målet på 70%. Produktiviteten har varit lägst under månaderna juni, juli och augusti, då det 

är många vikarier inne, vilket bedöms ha bidragit till en lägre produktivitet. 

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte understiga 15. 

Den nationella kontinuitetsmätningen görs under hösten, varför inget resultat finns ännu. 
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Redovisning och analys av samtliga inkomna synpunkter och klagomål i socialnämndens 

verksamheter redovisas till socialnämnden 2 ggr/år 

Synpunkter och klagomål redovisas till socialnämnden vid delårsbokslut och bokslut i 

kvalitetsrapport där avvikelser, synpunkter och klagomål samt Lex Sarah finns redovisade och 

analyserade. 

Vid tillsyn av verksamhet samt anmälningar gällande Lex Maria och Lex Sarah ska IVO 

ha godkänt nämndens åtgärder. 

Vård- och omsorgskontoret har under första halvåret anmält 0 Lex Maria och 1 Lex Sarah till IVO 

där IVO godkänt de åtgärder som kommunen vidtagit för att händelserna inte ska återupprepas. 

Ytterligare en Lex Sarah anmälan har lämnats till IVO, men där finns ännu ingen återkoppling från 

IVO. Den senast genomförda tillsynen från IVO var av stödboendet. Där finns ännu ingen rapport 

från IVO. 

 

Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation. 

Socialnämnden ska i samverkan utforma sitt arbetssätt utifrån individens behov. 

 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

En av de tydligaste strategierna för hur Socialnämndens verksamheter ska kunna klara sitt uppdrag 

ur såväl ett individperspektiv som ett samhälleligt perspektiv är att fungera som en sammanhållen 

socialtjänst. Här har det tagits stora kliv under senare år, men det finns fortsatt mer att göra. 

Indikator  
Utfall 
2019 

 
Utfall 
2020 

 

Utfall 
delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Progno
s 

Gemensamma mål mellan verksamheter ska 
uppfyllas samt redovisas till socialnämnden i 
samband med årsbokslut.  
 

 
 

  
 

  
 

-  100 %  

Varje skola har en utsedd socialsekreterare, för 
förenklad och trygg samverkan med tidig 
ingång.  
 

 
 

  
 

  
 

100 %  100 %  

Öppenvården har innan årets slut genomfört 
minst ett utbildningstillfälle för frivilligstödjare 
samt ska under året utforma någon form av 
föräldrainformation tillsammans med skola eller 
kultur/fritid..  
 

 
 

  
 

  
 

1  2  
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Gemensamma mål mellan verksamheter ska uppfyllas samt redovisas till socialnämnden i 

samband med årsbokslut. 

I byggandet av en allt mer sammanhållen socialtjänst är de gemensamt uppsatta målen en viktig 

strategi. Arbetet pågår och enheternas olika mål för sitt arbete bedöms kunna nås, och beskrivs, 

vid årets slut. 

Varje skola har en utsedd socialsekreterare, för förenklad och trygg samverkan med tidig 

ingång. 

Socialsekreteraren är nu utsett som kontaktperson för skolorna, att vända sig till med 

frågeställningar gällande oro för barn och unga. Restriktionerna under pandemin har begränsat 

möjligheterna till personliga möten men telefon och digitala mötesformer har använts som 

komplement. 

Öppenvården har innan årets slut genomfört minst ett utbildningstillfälle för 

frivilligstödjare samt ska under året utforma någon form av föräldrainformation 

tillsammans med skola eller kultur/fritid.. 

Utbildningstillfälle med frivilligstödjare har erbjudits, men har fått svar att behov ej föreligger. 

Behandlare i öppenvården som arbetar uppsökande har haft tät kontakt med ansvarig för 

frivilligstödjarna, och när nattvandring har genomförts av öppenvården har de besökt 

frivilligstödjarna vid deras överlämning. 

Föräldrautbildning/temakvällar planeras att hållas av öppenvården i samarbete med elevhälsan. 

Planering av detta pågår och förhoppningen är att kunna genomföra temakvällar under hösten. 
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 
intensifiera arbetet för att utveckla nya effektiv 
arbetssätt, metoder och partnerskap samt en 
ändamålsenlig, behovsanpassad och kostnadseffektiv 
kommunorganisation. 

I Knivsta kommun är Agenda 2030 grunden för styr- 
och ledningsprocesserna i kommunkoncernens 
verksamheter. 
Förändringsarbetet ska leda till en effektiv och 
kostnadsanpassad organisation med effektivare 
arbetsprocesser, ökat användande av nya metoder och 
tekniker. 
 
Syftet är att kunna fortsätta leverera god välfärd på ett 
hållbart sätt till fler invånare i Knivsta till en lägre 
kostnad. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad 
lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till lägre lokalkostnader 
om 10 miljoner kronor i fasta priser och volym under 
mandatperioden 2019-2022. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila 
drivmedel och plastanvändning i kommunkoncernens 
verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och 
handel inriktad mot cirkulär resurshushållning och 
delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara 
hållbara. 

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla 

nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad 

och kostnadseffektiv kommunorganisation. 

Förändringsresan för socialnämndens verksamheter handlar om såväl effektivitet som kvalitet 

och är ett led i att bygga ett hållbart Knivsta.Under förra hösten ökade fokus på agenda 2030 och 

detta fortsätter under 2021 bland annat genom att ytterligare funktioner utbildas. Även i 

omställningen till en Effektiv och nära vård är Agenda 2030 en tydlig ram. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 

verksamhetsområden 

Innan årets slut beräknas socialnämnden kunna fatta beslut om en lokalförsörjningsplan som för 

första gången omfattar samtliga nämndens verksamheter och blir viktig för det långsiktiga 

arbetet framöver. Socialnämnden är också just nu med och lokaleffektiviserar genom att säga 

upp ett externt hyreskontrakt för Enheten för Råd och stöd, och genomföra en rotation av flera 

verksamheter som slutar med att myndighetsenheterna flyttar in i kommunhuset och på totalen 

spar hyreskostnader för kommunen. Socialnämnden har även beslutat om en förstudie för 

eventuell förtätning av kommunens två särskilda boenden för äldre. Även om förstudien skulle 

leda till ett beslut om att inte genomföra förtätningen visar detta på en handlingskraft hos 

nämnden att undersöka alla eventuella möjligheter till lokaleffektivitet. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i 

kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

Vid socialnämndens upphandling av leasingbilar till hemtjänsten ställs krav på miljövänliga 

egenskaper såsom t ex låga CO2-utsläpp. 
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Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär 

resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa 

produktionsvillkor. 

Uppdraget överensstämmer med hur nämndens verksamheter arbetar och planerar. Under året 

har det dock främst varit aktuellt med avrop från redan existerande ramavtal. 
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Nämndens ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Tilldelad ram och effektiviseringsbeting från kommunfullmäktige  
Socialnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 

2021 (MoB). De generella förutsättningarna är att den ekonomiska ramen har ökat med 2,9% 

som fördelas enligt följande: 

 Indexuppräkning för socialnämndens verksamheter ligger i genomsnitt på 1,7%, vilket 

motsvarar SKR:s beräknade kostnadstryck på 1,7 procent för 2021. 

 Ramen har utökats med 4,77 miljoner kronor till följd av det riktade statsbidraget 

"Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer". Mer information om hur detta 

statsbidrag nyttjats beskrivs längre ner.  

 Bokslutsreglering på hemtjänst är borttagen från och med 2021, istället görs en 

volymuppräkning på 5% jämfört med tidigare år. 

 Bokslutsreglering för ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig 

assistans kvarstår och i tilldelad budget beräknas Försäkringskassan fakturera för 24 

personer år 2021. Prognosen visar dock på 17 personer och en återbetalning till 

finansförvaltningen motsvarande 2,3 miljoner kronor.  

 Alla intäkter från enskilda kommer från och med 2021 att tillfalla nämnden. Nämndens 

ram har från kommunfullmäktige justerats med motsvarande 13,4 miljoner kronor. 

Socialnämnden räknade med enbart 12,8 miljoner kronor i detaljbudgeten och prognosen 

visar på 12,5 miljoner kronor.  

 Effektiviseringsbeting för nämndens verksamheter ligger på -2,4 miljoner kronor, vilket 

nämnden i detaljbudgetarbetet hanterat som en generell minskning av ramen. 

Förutom dessa har nämnden fått 0,18 miljoner tillägg för aktiv personalpolitik 2020 (helårseffekt 

2021) och 0,6 miljoner för att utöka antalet feriearbeten för ungdomar. 

Satsning på äldreomsorgen 2021 
De 4,77 miljoner kronor som tilldelades nämnden fördelar sig i detaljbudgeten enligt följande, 

med nuläge inom parentes: 

 2,13 miljoner till Estrids gård för extra personalresurser för dygnet-runt-sjuka (pågår) 

 1,2 miljoner kronor för att behålla sjuksköterskebemanning på Hemvården och Estrids 

gård (tjänst är behållen och även 400 tkr av inhyrd ssk vid vakans medräknas).  

 0,5 miljoner kronor för att behålla biståndshandläggare (under året har förtydligade 

direktiv kommit från socialstyrelsen som indikerar att medlen inte får nyttjas till 

biståndshandläggning)  

 0,6 miljoner kronor för att höja hemtjänstersättning med 2,5% (genomförd) 

 0,2 miljoner kronor extra utbildningskostnader på sjukhuset vid hemtagning sjuka (enbart 

84 tkr nyttjas i år enligt prognos) 

 0,2 miljoner kronor för fortbildning av personal bl a lyftlicens, samt vikariekostnader i 

samband med utbildning (enbart 80 tkr är med i prognosen eftersom lyftlicensutbildning 

sannolikt skjuts fram till år 2022) 

 0,3 miljoner kronor för utökning på rehab, för att hantera post Corona effekter 

(genomförd) . 

Sjuksköterskebemanningen på Hemvård och Estrids gård samt biståndshandläggaren är tjänster 

som tidigare inkluderats i beslut om besparingar enligt handlingsplan för ekonomi i balans, men 

som nu istället kunnat behållas. Under året har nya direktiv kommit och behov delvis förändrats, 

men satsningen nyttjas fortsatt fullt ut och enligt gällande regelverk. 
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Externa projektmedel 

Förutom Kommunfullmäktiges medel och satsningen på Äldreomsorgen har Socialnämnden sökt 

flera externa projektmedel. 

Hittills i år har 13 nya statsbidrag tillkommit omfattande totalt 13,2 miljoner kronor (inkl 4,77 

Äldreomsorgssatsningen). Statsbidragen är välbehövliga tillskott till verksamheten, men är oftast 

mycket kortsiktiga och begränsade i hur de kan användas. Samtidigt är nämnden beroende av dessa 

bidrag för att kunna göra nödvändiga satsningar och även undvika nedskärningar i ordinarie 

verksamhet. 

Samverkan med andra kontor (Utbildningskontoret, Kultur och fritidskontoret)  där fler än Vård- 

och omsorgskontoret får möjlighet att nyttja statsbidragen pågår, vilket ses som positivt av alla 

parter. Samverkan sker både i gemensamma projekt mellan kontoren och enskilda i respektive 

kontor. Samtliga statsbidrag återredovisas och i de flesta fall behöver medel om inte nyttjats 

återbetalas till staten. För att i framtiden kunna nyttja statsbidragen optimalt har en projektledare 

för "förvaltningsstöd" visstidsanställts och finansieras med externa medel. Funktionen har bland 

annat i uppdrag att arbeta med projektbeskrivningar och återredovisningar samt med att ta fram en 

modell för hur VOK ska arbeta med statsbidragsfinansierade projekt framöver. 

En annan visstidsanställning som genomförs genom statliga medel är en processledare för 

omställningen till effektiv och nära vård som ska förstärka arbetet med frågorna utifrån ett 

Knivstaperspektiv. 

Mot slutet av sommaren anställdes även en externt finansierad systemadministratör med 

projektledaransvar som under hösten driver vård- och omsorgsverksamheternas byte av 

kommunikationssystem med regionen från Prator till Cosmic Link. 

Några övriga exempel av vad statsbidragen möjliggjort är detta: 

* Fortsatt finansiering av kurator på ungdomsmottagningen. 

* Satsning på suicidpreventivt arbete inom enheterna socialpsykiatri och råd och stöd, såväl 

direkt operativt som att stärka kunskap hos medarbetare. 

* Satsning på "Första hjälpen psykisk hälsa" som är ett standardiserat utbildningsprogram för att 

höja många olika slags professioners beredskap att bemöta personer med psykisk ohälsa. Vård- 

och omsorgskontoret har nu utbildade utbildare. 

* Utbildning i Friluftsfrämjandets kurs "Häng med oss ut" som syftar till att ge personer med 

psykisk ohälsa förutsättningar för återhämtning och aktiviteter i naturen. 

Digitalisering 

Projektet "Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser" har genomförts under våren och gick 

över i förvaltning 1 augusti 2021. Projektet har finansierats med statsbidrag och syftet har främst 

varit att minska brister i signering av läkemedel och rehabiliteringsinsatser. Redan efter ett par 

månader har det visat sig att antalet signerade hälso- och sjukvårdsinsatser ökat markant. Även 

externa LOV-utförare använder sig nu av denna digitala signering. Licenskostnad finns finansierad 

även för år 2022. 

Delårsbokslutet 

Socialnämndens resultat per den 31 augusti 2021 visar på ett överskott på 8,7 miljoner kronor och 

årsprognosen visar på ett överskott på 3 miljoner kronor. Skillnaden förklaras bland annat av 

semesterlöneskulden på +1,7 miljoner kronor, då personalen har tagit ut en större del av semestern 

än vad de har hunnit tjäna in. Under första halvåret har det kommit statsbidrag för att kompensera 

ökade sjuklönekostnader i samband med coronapandemin, vilket påverkar delårets utfall positivt 

jämfört med andra halvåret. Även retroaktiva engångsintäkter från Migrationsverket har bidragit 

till överskottet för perioden. En viss justering av utbetalt ekonomisk bistånd cirka 0,3 miljoner 

kommer att göras mellan ekonomisk bistånd och flykting, pga tekniska problem i samband med 
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systembyte. Under sommaren har det tillkommit flera brukare med omfattande insatser inom LSS, 

vilket kommer att medföra ökade kostnader under årets resterande månader och även inom 

missbruk innebär nya placeringar att kostnaderna under hösten blir högre än i våras. Därutöver 

förväntas en liten ökning av resandet med färdtjänsten under hösten, i och med lättade restriktioner. 

Jämfört med budget för perioden har bland annat hemtjänsten haft lägre bemanningskostnader och 

inom individ- och familjeomsorgen har färre barn behövt placeras än vad som beräknats i budget. 

Delårsbokslut per augusti, utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokostna
d delår 2020 

KF Budget 
delår 2021 

Tillägg och 
avdrag, 

delår 2021 

Nettokostna
d delår 2021 

Budgetavvik
else delår 

2021 

Effektiviseringsbeting      

      

Nämnd- och styrelseverksamhet 856 833  807 26 

      

Vård och omsorg enligt SoL och 
HSL 

     

-Förebyggande verksamhet SoL 2040 2 766  1 891 875 

-LOV - hemtjänst och delegerad 
HSL 

25379 25 074  23 003 2 070 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

14284 15 450  11 220 4 230 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat 
boende  

68466 58 872 24 59 913 -1 017 

      

Vård och omsorg enligt LSS och 
SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt boende 18457 23 035 -1529 23 011 -1 505 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

26412 25 471  26 179 -708 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2435 2 438  2 255 183 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 16416 18 050  17 082 968 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

20538 22 399 34 21 877 556 

-Ifo, ekonomisk bistånd 5387 5 602 72 5 701 -27 

      

Flyktingmottagande 167 995  -1 926 2 922 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 1979 2 298 403 2 601 100 

Summerat 202 817 203 283 -995 193 614 8 674 
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Prognos helår och avvikelse (tkr) 

Helårsprognosen för Socialnämnden har förbättrats med 1,5 miljoner sedan senaste prognos och 

visar på ett prognostiserat överskott på 3 miljoner kronor för 2021. 

Nämnd- och styrelseverksamhet prognostiseras inte med någon avvikelse utan följer budget 

2021. Att verksamheten kan följa budgeten beror på förändringar i anställningar inom 

nämndsekretariatet. 

Förebyggande verksamhet SoL uppvisar ett prognostiserat överskott på 0,8 miljoner kronor 

jämfört med budget. Till följd av pandemin har Lyckträffens lokal varit stängd och medarbetaren 

lånades ut till Stegen. Stegen i sin tur har lägre bemanningskostnader än vanligt på grund av färre 

deltagande. Under 2022 förväntas verksamheter att återgå till sin normala drift. 

LOV - hemtjänst och delegerat HSL prognostiserar ett överskott på 1,5 miljoner kronor jämfört 

med budget. Hemtjänstverksamheten i egen regi har budgeterats med ett internt 

effektiviseringsbeting motsvarande 4,6 miljoner kronor eftersom de förväntade intäkterna inte 

täcker hemtjänstens nuvarande kostnader. Årsprognosen för egen regi visar på ett underskott som 

minskat med ca 1,5 miljoner och nu förväntas bli 3,1 miljoner istället. Enheten har aktivt jobbat 

med att hantera utmaningarna under pågående pandemi som påverkat möjligheten att ersätta 

personal vid akut frånvaro, samt att kontinuerligt se över behovet att ersätta personal vid frånvaro. 

Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt visar på ett prognostiserat överskott på 1,9 miljoner 

kronor jämfört med budget. Detta beror främst på att hemvården haft lägre sjuksköterskekostnader 

än budgeterat både avseende beredskap och inhyrd personal. Förutom det har det varit vakans på 

rehab, lägre kostnader för lokaler, lägre kostnader för matlådor och trygghetslarm. Det har även 

tillkommit diverse projektmedel där de olika uppdragen kunde rymmas inom den ordinarie 

verksamheten. 

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende har ett prognostiserat underskott på 0,9 miljoner. 

Underskottet beror på fler nya köpta platser än vad som var medräknat i budgeten. 

Insatser LSS i ordinärt boende uppvisar ett prognostiserat underskott på 1,7 miljoner kronor 

jämfört med budget, vilket inkluderar en förbättring mot föregående prognos med 0,36 miljoner 

kronor. En del av underskottet beror på ökade personalkostnaderna till följd av pandemin. 

Personlig assistans har 100% vikarietäckning och ersättning från Försäkringskassan (enligt SFB) 

täcker inte ökade kostnader fullt ut. Resten av underskottet beror på ökade volymer på daglig 

verksamhet och personlig assistans. Ett exempel på hur prognosen kan ändras är att i budget 2021 

har det lagts en buffert motsvarande ett nytt personlig assistans-ärende på 217 timmar per månad. 

Under sommaren har det dock tillkommit några nya individer som tillsammans beviljats 944 

timmar per månad. Detta är en kostnad på 1 miljon mer än den budgeterade bufferten. Därutöver 

har befintliga beslut utökats. 

Insatser LSS i boende med särskild service visar på ett stort underskott på 2,2 miljoner kronor 

jämfört med budget. En miljon av denna kostnadsökning beror på omförhandling av avtal med 

Nytida i och med förändrat omvårdnadsbehov på Lyckåsen. Resten av underskottet beror på 4 nya 

boendebeslut jämfört med budget. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst visar på ett prognostiserat underskott på 0,17 miljoner, vilket 

främst beror på omfördelning av personalkostnader. 

IFO öppenvård och stöd uppvisar prognos med en marginell avvikelse på -0,2 miljoner kronor 

jämfört med budget. 

Prognosen för IFO vård och stöd institution/annat boende visar på ett prognostiserad överskott 

på 1 miljon kronor jämfört med budget och en marginell förbättring jämfört med juliprognos. 
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Överskottet beror främst på oförbrukade placeringsmedel inom missbruk, HVB och familjehem. 

IFO ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 0,2 miljoner kronor jämfört med budget, 

vilket är en förbättring på 0,2 miljoner kronor i jämförelse med föregående prognos. En del av 

resultatet kan relateras till arbetsmarknadsåtgärder som lett till att flera klienter nått 

självförsörjning. 

Blocket flyktingmottagande visar på en prognostiserad avvikelse på 2,5 miljoner kronor jämfört 

med budget. Av dessa avser 1,7 miljoner kronor retroaktiva ersättningarna från 2017-2020, som 

tidigare bedömdes som ytterst osäkra och inte hade medräknats i budget. Dessa utbetalningar är 

av engångskaraktär. Schablonersättningar har budgeterats utifrån försiktighetsprincipen och i 

nuvarande prognosen bedöms dessa vara c:a 0,7 miljoner högre än budget. Därutöver har en vakant 

tjänst bidragit till överskottet. 

Arbetsmarknadsåtgärder visar på ett prognostiserat överskott på 0,4 miljoner kronor jämfört 

med budget och 0,45 miljoner bättre än föregående prognos. Socialnämnden har fått ett tillägg till 

ramen på 0,6 miljoner från KF som avser utökning av sommarjobb. Över hundra ferieungdomar 

har fått jobb under sommaren, vilket överensstämmer med vårens planering. Överskottet beror på 

att 0,2 miljoner kronor avsattes för rekrytering av 2 handledare, men samtliga kontor klarade av 

att tillsätta feriejobben utan handledare. 

Prognosen för socialnämnden kan komma att påverkas i både negativ och positiv riktning. Det 

finns fortsatt en rad osäkerhetsfaktorer som kan påverka utfallet. Prognosen inrymmer en 

bedömning av sannolika placeringar för samtliga målgrupper. Det slutliga resultatet påverkas alltså 

av ifall dessa placeringar behöver genomföras eller inte. 

Slutligen finns en viss osäkerhet hur semesterlöneskulden hamnar i slutet av året. I prognosen 

beräknas den till noll. Som jämförelse kan nämnas att kostnaden år 2020 var 0,35 miljoner medan 

det istället var ett positivt utfall på 0,4 miljoner år 2019. 
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Nämndens verksamheter 
Nettokostnad 

helår 2020 
KF Budget 
helår 2021 

Tillägg och 
avdrag 

helår 2021 

Prognos 
nettokostnad 

helår 2021 

Prognos 
budgetavvikelse 

helår 2021 

Effektiviseringsbeting      

      

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

1 336 1 250  1 250 0 

      

Vård och omsorg enligt SoL 
och HSL 

     

-Förebyggande verksamhet 
SoL 

3 407 4 149  3 377 772 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 

35 281 37 610  36 096 1 514 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

23 039 23 175  21 280 1 895 

-Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende 

98 856 88 307 36 89 261 -918 

      

Vård och omsorg enligt lss och 
SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 

29 893 34 552 -2293 33 978 -1 719 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

37 862 38 207  40 453 -2 246 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 3 410 3 657  3 834 -177 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 25 671 27 075  27 308 -232 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

31 840 33 599 51 32 680 969 

-Ifo, ekonomisk bistånd 7 487 8 403 108 8 302 209 

      

Flyktingmottagande 1 305 1 493  -1 018 2 512 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 2 938 3 446 605 3 629 422 

Summerat 302 328 304 924 -1 493 300 431 3 000 
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Investeringar 

Investeringsmedel för verksamhetssystem VoO har förbrukats med 615 tkr och investeringen är 

härmed avslutad. Kostnaden blev lägre än tidigare prognostiserad, då del av kostnad utgjorts av 

utbildningar och konsulter som gått på driften. Övriga investeringsmedel bedöms inte utnyttjas. 

Detta eftersom den centrala förvaltningens e-arkiv, där nämnden ska ingå i en pilot, inte startat 

ännu och eftersom de digitaliseringar som genomförts har kunnat finansieras med statliga medel. 

Investeringsplan 2021 

Investering 
KF 

investeringsr
am 2021 

Tillägg 
investeringsr

am 2021 

Utgift 
investering 8 

mån 

Prognos 
investeringsu

tgift 2021 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2021 

Inventarier 100 0 0 0 100 

Digitalt arkiv 200 0 0 0 200 

Digitalisering - innovation 1000 0 0 0 1000 

Verksamhetssystem VoK 0 1000 615 615 385 

Summering 1300 1000 615 615 1685 
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Volymer och nyckeltal 

Område Nyckeltal 
Utfall 

Helår 2019 
Utfall Helår 

2020 
Plan Helår 

2021 
Utfall Delår 

2021 
Prognos 

2021 

Hemtjänst Biståndsbedömd tid 62 579 58 410 60 000 36 355 55 000 

Antal brukare totalt 221 215 220 191 220 

Andel utförd tid av 
biståndsbedömd tid 
inom LOV. 

68,3% 76% 76% 82% 80% 

Särskilt boende 
äldre 

Antal brukare totalt 112 133 135 107 115 

Antal brukare köpta 
platser 

 7 11 11 12 

Personlig 
assistans enligt 
SFB, antal 
brukare. 

Personlig assistans 
enligt SFB, antal 
brukare 

19 19 21 17 17 

Insatser enligt 
LSS 

Boende särskild 
service LSS, antal 
brukare totalt 

36 36 40 42 42 

Daglig verksamhet 
LSS, antal brukare 
totalt 

45 46 50 33 45 

Korttidsvistelse LSS, 
antal brukare totalt 

15 14 15 10 15 

Daglig verksamhet 
LSS, antal brukare 
köpta platser 

7 7 7 6 6 

Institutionsvård, 
stödboende 
och familjehem 

Institutionsvård och 
stödboende, antal 
vuxna 

21 17 17 20 24 

Institutionsvård och 
stödboende vuxna, 
antal vårddygn 

3315 3500 3500 2 640 3040 

Institutionsvård och 
stödboende, antal 
barn/unga 

42 30 30 9 12 

Institutionsvård och 
stödboende barn och 
unga, antal vårddygn. 

10129 4963 6100 1 722 1992 

Familjehem, antal 
barn/unga 

35 37 36 25 26 

Familjehem barn/unga, 
antal vårddygn 

9615 8625 9250 5 128 5218 

Ekonomiskt 
bistånd 

Ekonomiskt bistånd, 
antal individer 

200 175 191 107 150 

Ekonomiskt bistånd, 
andel individer med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd. 

21% 23% 15% 14% 14% 
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Socialnämnden 2021

DRIFTBUDGET                                Nettokostnad i tkr Beskrivning av vilka verksamheter som ingår i varje rad

Effektiviseringsbeting

Nämnd- och styrelseverksamhet Nämndens sammanträden samt sekreterare

Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Lyckträffen (bland annat SoL äldre) och Stegen (socialpsykiatri, sysselsättning och arbetsstöd)
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL Samtliga kostnader som belastar den hemtjänst och delegerad HSL som inryms i LOV. Både egenregi och privata 

utförare.
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt Boendestöd socpsykiatri, kontaktpersoner äldre och socialpsykiatri, trygghetslarm, nattpatrul och hjälpmedel. 

Även en del av sjuksköterskeinsatser och rehab ingår här. 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende Särskilt boende och korttidsboende. Både egenregi och privata utförare.  

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende Personlig assistans, Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, korttidsvistelse, hjälpmedel
-Insatser LSS i boende med särkild service Boende med särskild service, både gruppbostäder och servicebostäder. Egenregi Tegelparken och privata 

utförare.

Färdtjänst och riksfärdtjänst Samtliga kostnader kring färdtjänst och riksfärdtjänst.

Individ och familjeomsorg

-Ifo öppenvård och stöd Fröhusets familjecentral, satsningarna inom Råd och stöd för hemmasittare samt familjeteam/hemma-hos, 

Familjebehandling, Missbruksvård, samarbetssamtal 

-Ifo vård och stöd institution/annat boende Stödboendet i Knivsta, stödboendeplaceringar, HVB-hemsplaceringar, SIS-placeringar

-Ifo, ekonomisk bistånd Ekonomiskt bistånd

Flyktingmottagande Samtliga kostnader för praktiskt mottagande samt vård (t ex placering på stödboende) och ekonomiskt bistånd 

under 2 år för nyanlända eller upp till maximalt 21 år för fd ensamkommande barn. 
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Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsenhet inom vuxenheten, arbete med feriejobb, OSA

Summa socialnämnd I samtliga uppräknade insatser ingår även lokaler samt schabloniserade delar av kostnad för 

myndighetsutövande personal, administratörer och chefer.



 § 87 Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 2021 - SN-2021/5-1 Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 2021 : Anpassad ekonomisk uppföljning delår 2021

Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad delår 2020

856

Nämndbudget delår 2021

833

Nettokostnad delår 2021

807

Budgetavvikelse delår 2021

26

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad delår 2020

2 040

Nämndbudget delår 2021

2 766

Nettokostnad delår 2021

1 891

Budgetavvikelse delår 2021

875

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad delår 2020

25 379

Nämndbudget delår 2021

25 074

Nettokostnad delår 2021

23 003

Budgetavvikelse delår 2021

2 070

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad delår 2020

14 284

Nämndbudget delår 2021

15 450

Nettokostnad delår 2021

11 220

Budgetavvikelse delår 2021

4 230

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad delår 2020

68 466

Nämndbudget delår 2021

58 896

Nettokostnad delår 2021

59 913
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Budgetavvikelse delår 2021

-1 017

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad delår 2020

18 457

Nämndbudget delår 2021

21 506

Nettokostnad delår 2021

23 011

Budgetavvikelse delår 2021

-1 505

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad delår 2020

26 412

Nämndbudget delår 2021

25 471

Nettokostnad delår 2021

26 179

Budgetavvikelse delår 2021

-708

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad delår 2020

2 435

Nämndbudget delår 2021

2 438

Nettokostnad delår 2021

2 255

Budgetavvikelse delår 2021

183

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad delår 2020

16 416

Nämndbudget delår 2021

18 050

Nettokostnad delår 2021

17 082

Budgetavvikelse delår 2021

968

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad delår 2020

20 538

Nämndbudget delår 2021

22 433
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Nettokostnad delår 2021

21 877

Budgetavvikelse delår 2021

556

Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad delår 2020

5 387

Nämndbudget delår 2021

5 674

Nettokostnad delår 2021

5 701

Budgetavvikelse delår 2021

-27

Flyktingmottagande

Nettokostnad delår 2020

167

Nämndbudget delår 2021

995

Nettokostnad delår 2021

-1 926

Budgetavvikelse delår 2021

2 922

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad delår 2020

1 979

Nämndbudget delår 2021

2 701

Nettokostnad delår 2021

2 601

Budgetavvikelse delår 2021

100

Summa socialnämnd

Nettokostnad delår 2020

202 817

Nämndbudget delår 2021

202 287

Nettokostnad delår 2021

193 614

Budgetavvikelse delår 2021

8 674
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Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad 2020

1 336

Nämndbudget 2021

1 250

Prognostiserad nettokostnad april 2021

1 250

Prognostiserad avvikelse april 2021

0

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

0

Skillnaden mellan prognoser

0

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad 2020

3 407

Nämndbudget 2021

4 149

Prognostiserad nettokostnad april 2021

3 377

Prognostiserad avvikelse april 2021

772

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

691

Skillnaden mellan prognoser

81

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad 2020

35 281

Nämndbudget 2021

37 610

Prognostiserad nettokostnad april 2021

36 096

Prognostiserad avvikelse april 2021

1 514

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

1 144

Skillnaden mellan prognoser

370

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad 2020

23 039

Nämndbudget 2021

23 175
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Prognostiserad nettokostnad april 2021

21 280

Prognostiserad avvikelse april 2021

1 895

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

2 272

Skillnaden mellan prognoser

-377

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad 2020

98 856

Nämndbudget 2021

88 307

Tillägg och avdrag 2021

36

Prognostiserad nettokostnad april 2021

89 261

Prognostiserad avvikelse april 2021

-918

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-1 104

Skillnaden mellan prognoser

186

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad 2020

29 893

Nämndbudget 2021

34 552

Tillägg och avdrag 2021

-2 293

Prognostiserad nettokostnad april 2021

33 978

Prognostiserad avvikelse april 2021

-1 719

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-2 079

Skillnaden mellan prognoser

360

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad 2020

37 862

Nämndbudget 2021

38 207

Prognostiserad nettokostnad april 2021

40 453

Prognostiserad avvikelse april 2021
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-2 246

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-2 656

Skillnaden mellan prognoser

410

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad 2020

3 410

Nämndbudget 2021

3 657

Prognostiserad nettokostnad april 2021

3 834

Prognostiserad avvikelse april 2021

-177

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-192

Skillnaden mellan prognoser

15

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad 2020

25 671

Nämndbudget 2021

27 075

Prognostiserad nettokostnad april 2021

27 308

Prognostiserad avvikelse april 2021

-232

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-599

Skillnaden mellan prognoser

367

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad 2020

31 840

Nämndbudget 2021

33 599

Tillägg och avdrag 2021

51

Prognostiserad nettokostnad april 2021

32 680

Prognostiserad avvikelse april 2021

969

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

797

Skillnaden mellan prognoser

173
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Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad 2020

7 487

Nämndbudget 2021

8 403

Tillägg och avdrag 2021

108

Prognostiserad nettokostnad april 2021

8 302

Prognostiserad avvikelse april 2021

209

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

401

Skillnaden mellan prognoser

-192

Flyktingmottagande

Nettokostnad 2020

1 305

Nämndbudget 2021

1 493

Prognostiserad nettokostnad april 2021

-1 018

Prognostiserad avvikelse april 2021

2 512

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

2 860

Skillnaden mellan prognoser

-348

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad 2020

2 938

Nämndbudget 2021

3 446

Prognostiserad nettokostnad april 2021

3 629

Prognostiserad avvikelse april 2021

422

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-35

Skillnaden mellan prognoser

457

Summa socialnämnd

Nettokostnad 2020

302 328

Nämndbudget 2021

304 924
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Prognostiserad nettokostnad april 2021

300 431

Prognostiserad avvikelse april 2021

3 000

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

1 500

Skillnaden mellan prognoser

1 500



 

Lista över diarieförda delegationsbeslut socialnämnden 2021-08-26 - 2021-09-30 
Dokumentnr.  Dokumenttitel  Färdigst/exp-datum  Ansvarig person  Dokumentkategori  

SN-2021/7-2 Beslut om avropsanmälan, "Trygghetslarm och 

larmmottagning 2019" 

2021-09-07 Fredrik Söderlind Delegationsbeslut 

SN-2021/7-4 Beslut om avropsanmälan till "Konsulentstödd 

familjehemsvård 2019" 

2021-09-20 Fredrik Söderlind Delegationsbeslut 
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